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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebersihan lingkungan menjadi salah satu isu yang sedang terjadi di Kota 

Semarang. Pembangunan dan pengelolaan mengenai lingkungan yang bersih dan sehat 

sudah mulai berjalan di Kota Semarang sejak 2016. Hal ini dikuatkan dengan 

pembangunan dan perbaikan ruang hijau, penanganan banjir, dan perbaikan siklus air 

di Semarang (“Pembangunan Digencarkan, Hendi Tunaikan Janji Ubah Wajah Kota 

Semarang”, merdeka.com, Nur Salam). 

 

Salah satu tempat yang belum terjamah secara maksimal mengenai isu 

kebersihan lingkungan adalah wilayah Semarang Utara, khususnya di daerah 

Tambaklorok, Tanjung Mas. Tambaklorok merupakan wilayah rawan rob dengan 

peninggian tanah 13  cm setiap tahunnya ("Ini Desain Kampung Bahari Tambaklorok, 

Menyulap Permukiman Kumuh Menjadi Lanskap Kampung Terapung", 

jatengtoday.com, Abdul Mughis, 2018). Banjir rob yang seringkali terjadi menjadi hal 

yang lumrah dijalani warga, namun lingkungan yang kotor memperburuk banjir rob.  

 

Tambaklorok terbagi menjadi 2 wilayah yaitu Tambak Rejo dan Tambak Mulyo. 

Tambaklorok merupakan kampung yang terkenal sebagai kampung nelayan sejak 

tahun 1950. Selain itu di Tamblorok terdapat salah satu Pangkalan Pelelangan Ikan 

terbesar di Semarang ("Pangkalan Pelelangan Ikan Tambak Lorok: Tempat Ikan Segar 

dan Murah", lpmvisi.com, Berlian Fikha, 2017). Berdasarkan penelitian Sekatia, Augi 

(2015), luas perkampungan Tambak Lorok adalah +/- 425,29 Ha dengan daerah 

tambak/kolam ikan sebesar 10,89 Ha dan Pemukiman 34,4 Ha. 

 

Dari observasi yang dilakukan oleh perancang, lingkungan yang kumuh di 

Tambak Lorok kebanyakan disebabkan oleh menumpuknya sampah di kubangan 

wilayah yang sudah terendam air laut. Kebiasaan membuang sampah di kubangan air 

laut menyebabkan debit sampah meninggi dan membuat lingkungan terlihat kumuh. 

Ketika banjir rob datang, sampah-sampah tersebut ikut naik dan menggenang di 
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sekitar perumahan warga dan ketika banjir surut, genangan sampah tersebut menjadi 

berserakan di jalan maupun di halaman rumah warga.  

 

Mata pencaharian masyarakat disana dibagi menjadi 2 yaitu nelayan dan non-

nelayan. Non-nelayan dibagi lagi menjadi buruh industri, buruh bangunan, pedagang, 

industri kecil, dan industri rumah tangga yang berkaitan dengan sektor perikanan. 

Masyarakat disana terdiri dari lansia, warga dewasa, remaja, dan anak-anak. Dari 

jurnal Augi Sekatia, ada beberapa ciri-ciri masyarakat yang tinggal di Tambak Lorok 

yaitu keras, emosional tinggi, tertutup, sulit menerima perubahan, mudah curiga, dan 

tingkat kriminalitas tinggi. Namun menurut observasi yang dilakukan oleh perancang 

hal tersebut tidak 100% benar, berdasarkan pengalaman perancang di Tambak Lorok 

masyarakat di sana cukup terbuka dengan perubahan, ramah, dan penuh dengan 

industri kreatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya industri dengan basis UMKM 

(Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yang tergabung sebagai UMKM Tambak Lorok. 

Partisipasi masyarakat cukup tinggi diamati melalui kegiatan KKU (Kuliah Kerja 

Usaha) Unika Soegijapranata ketika program pengembangan usaha lanjutan yaitu 

kehadiran 100% dari peserta UMKM.  

 

Menurut wawancara yang dilakukan oleh perancang, ketidakpedulian 

masyarakat terhadap wilayahnya dan kesan “sudah terlanjur” mendukung terjadinya 

lingkngan yang kumuh tersebut. Secara sadar, warga membuang sampah di tempat 

yang tidak seharusnya dan menganggap hal tersebut adalah hal yang “lumrah” untuk 

dilakukan. Membentuk pola pikir baru, dilakukan dengan berbagai cara salah satu 

yang akan dilakukan perancang adalah memanfaatkan sisi positif dari masyarakat 

Tambak Lorok yaitu masalah partisipasi. Menurut Habitat (1997 ; 29) partisipasi 

adalah sebuah proses yang melibatkan orang; terutama yang secara langsung 

terdampak, untuk menetapkan permasalahan dan melibatkan mereka dalam 

penyelesaiannya. Panudju, Bambang (1999) mengatakan bahwa peran serta 

masyarakat dapat terbentuk dengan saling percaya dan terbuka sehingga membentuk 

kerja sama yang maksimal. 

 

Dari observasi juga perancang menemukan bahwa tidak adanya sarana yang 

Mencukupi untuk menampung sampah yang dihasilkan warga yaitu ketidaktersediaan 
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tempat sampah di setiap rumah dan jauhnya Tempat Pembuangan Sampah. Tempat 

Pembuangan Sampah di Tambak Lorok terletak di ujung wilayah tersebut dan 

berbatasan dengan laut. 

 

Keadaan yang terjadi di Tambak Lorok ini menarik perhatian pemerintah. 

Potensi besar sektor perikanan di Tambak Lorok memiliki kontra dengan lingkungan 

yang sudah tidak layak dihuni menjadi tantangan pembangunan Kota Semarang.  Pada 

tahun 2017 pemerintah pusat dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat mencanangkan perubahan di Tambak Lorok menjadi Kampung Bahari. 

 

Pembangunan Kampung Bahari kemudian mulai berjalan dengan pembangunan 

dermaga nelayan, jalan utama, pasar, dan ruang terbuka hijau. Hingga awal tahun 

2019, proyek ini masih berjalan dan mencapai 80% rampung pembangunan tahap I. 

Proyek yang berjalan selama lebih dari 1 tahun ini berdampak besar di lingkungan 

warga. Dampak positif adalah proyek pembangunan jalan di Tambak Mulyo membuat 

wilayah tersebut terlihat lebih bersih dan tertata. Dampak negatifnya adalah 

lingkungan di Tambak Rejo yang pembangunannya sedang berjalan tersebut 

mengganggu aktivitas warga, menyebabkan banjir, dan lingkungan yang tidak tertata. 

 

Melalui observasi perancang, pembangunan Kampung Bahari setiap harinya 

bergerak maju untuk pembangunan infrastrutur. Namun berlawanan dengan itu, usaha 

perbaikan lingkungan di sana masih sangat minim terutama di daerah Tambak Rejo. 

Pembangunan infrastruktur, perbaikan lingkungan dan habit masyarakat di Tambak 

Lorok akan menciptakan pembangunan yang ideal. Pembangunan yang ideal disini 

adalah pemanfaatan infrastruktur kedepannya bukan hanya menjadi “hadiah” namun 

dapat dikelola baik oleh masyarakat di Kampung Bahari. 

 

Kegiatan pengurangan tumpukan sampah diadakan oleh remaja di lingkungan 

Tambak Lorok, kegiatan ini diadakan oleh remaja di lingkungan RT 01 dan 02 setiap 

hari Sabtu atau Minggu. Kesadaran mengenai tumpukan sampah tersebut diawali oleh 

kalangan remaja di Tambak Lorok. Objektif selanjutnya adalah pengolahan sampah 

tersebut secara kreatif. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang, perancang mengidentifikasi beberapa masalah yaitu: 

1.2.1 Tidak / kurangnya adanya pengetahuan mengenai kebersihan lingkungan 

mempengaruhi pola pikir masyarakat di Tambak Lorok, Semarang. 

1.2.2 Pola pikir masyarakat di Tambak Lorok mempengaruhi kebiasaan (habit) 

mereka yang berkaitan tentang membuang sampah sembarangan dan menjaga 

kebersihan lingkungan. 

1.2.3 Lingkungan yang sudah rusak menimbulkan konsep “terlanjur” sehingga tidak 

ada niatan (pesimis) untuk memperbaiki lingkungan. 

1.2.4 Kurangnya perhatian masyarakat luas dan pemerintah mengenai lingkungan di 

Tambak Lorok. 

1.2.5 Tambak Lorok akan menjadi salah satu objek wisata di Kota Semarang, 

branding total menjadi Kampung Bahari Semarang. Harus ada perubahan yang 

signifikan dalam pola pikir masyarakat untuk mencapai pembangunan yang 

maksimal dan ideal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pranacangan ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam  

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan:  

1.3.1 Wilayah 

Wilayah perancangan ini adalah Tambak Lorok, Semarang. 

1.3.2 Target 

Target dari perancangan ini adalah seluruh masyarakat Tambak Lorok, 

Semarang 

1.3.3 Fokus Perancangan 

Fokus perancangan ini adalah edukasi kepada target tentang pentingnya 

kebersihan lingkungan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  batasan  masalah yang  telah penulis pilih maka dapat dirumuskan 

permasalahan perancangan ini sebagai berikut: 
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1.4.1 Bagaimana merancang komunikasi visual awareness terhadap kebersihan 

lingkungan di Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang? 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari perancangan ini adalah menumbuhkan awareness masyarakat di 

Tambak Lorok mengenai bahaya sampah, dampaknya bagi lingkungan, dan 

menanggapi permasalahan sampah tersebut secara kreatif. 

Manfaat yang ingin dicapai perancang adalah: 

1.5.1 Untuk Masyarakat 

Menyadarkan masyarakat luas (khususnya Kota Semarang) mengenai 

lingkungan yang masih terlihat kumuh di sekitar mereka. Untuk masyarakat di 

Tambak Lorok Semarang untuk menumbuhkan kepedulian mereka mengenai 

kebersihan lingkungan. 

1.5.2 Untuk Institusi 

Untuk institusi, perancangan ini dapat menjadi referensi dan riset untuk 

kepentingan luas. 

1.5.3 Untuk Diri Sendiri 

Perancang diharapkan dapat menyadari tentang pentingnya kebersihan 

lingkungan dan dampaknya yang luas. 

 

1.6 Metodologi Perancangan 

1.6.1 User Research 

User research dilakuakan dengan wawancara dan juga observasi di lapangan: 

a. Ibu Sri Rahayu, 40 tahun, salah satu tokoh masyarakat pelaku UMKM di 

Tambak Lorok. 

Warga tidak mementingkan tentang kebersihan lingkungan, karena 

lingkungan disini sudah terlanjur kotor dan terkena rob hampir setiap hari. 

Namun warga sebenarnya adalah warga yang cukup tertarik dengan 

kegiatan kreatif, seperti KKU yang diadakan oleh Unika Soegijapranata. 

b. Ibu Yohana, 62 tahun, salah satu warga di Tambak Rejo 

Sedang dilakukan pembangunan yang besar di jalan utama sehingga 

menghalangi beberapa aktivitas seperti membuang sampah di tempat yang 

disediakan sehingga warga cenderung membuang sampah di pesisir laut. 
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c. Ibu Sugeng, 55 tahun, salah satu warga di Tambak Rejo 

Disini warganya sibuk melakukan aktivitas masing-masing namun banyak 

yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan kreatif seperti terlibat dengan 

UMKM. 

d. Bapak Agus, 43 tahun, salah satu warga di Tambak Rejo 

Pembangunan Kampung Bahari ini baik, tapi sebenarnya tidak usah dibikin 

muluk-muluk ya? Infrastruktur segera jadi kemudian warga dapat 

beraktivitas seperti biasa. 

 

Dari wawancara tersebut di dapatkan informasi mengenai kurangnya 

kepedulian masyarakat di Tambak Lorok mengenai kebersihan lingkungan. 

Namun memiliki ketertarikan terhadap suatu hal yang bermanfaat dan 

menguntungkan bagi mereka. 

Sedangkan dalam observasi, perancang menemukan beberapa 

kebiasaan masyarakat disana seperti membuang sampah sembarangan, tidak 

peduli terhadap lingkungan, dan merasa nyaman tinggal di lingkungan yang 

sedemikian rupa. 

 

a. Behaviour 

1. Masyarakat Tambak Lorok membuang sampah sembarangan. 

2. Masyarakat merasa nyaman tinggal di lingkungan yang kumuh. 

3. Mengerti akan kepedulian lingkungan, namun belum maksimal. 

 

b. Need 

1. Fasilitas yang kurang memadahi. 

2. Kurangnya edukasi mengenai kebersihan lingkungan. 

3. Cara pengolahan yang kreatif. 

 

c. Problem 

1. Lingkungan yang ditinggali menjadi kumuh. 

2. Tidak hanya berdampak di lingkungan juga, namun kesehatan 

masyarakat disana. 

3. Mindset masyarakat yang pesimis mengenai perubahan lingkungan. 
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d. Attitude 

1. Tidak peduli terhadap lingkungan yang kumuh. 

 

1.6.2 Insight 

Berdasarkan user research yang diperoleh oleh perancang dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah mentargetkan Kampung Bahari sebagai 

destinasi wisata kedepannya, pembangunan ini seharusnya dilakukan 

bersamaan dengan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan di daerah 

tersebut. Tidak tersedianya fasilitas, sampah yang menumpuk sudah terlalu 

banyak, dan kurangnya sosialisasi mengenai bahayanya tumpukan sampah di 

perkampungan warga membuat perkampungan ini terlihat kumuh. Target 

pemerintah menjadikan kawasan tersebut menjadi destinasi wisata, untuk 

mengubah pola pikir masyarakat dibutuhkan waktu yang cukup lama sehingga 

harus dimulai sedini mungkin. 

 

Insight:  

a. Lingkungan Tambak Lorok yang sudah kumuh menimbulkan rasa pesimis 

masyarakat untuk adanya perubahan yang lebih baik. 

b. Kurangnya edukasi tentang kebersihan lingkungan menimbulkan 

kebiasaan-kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan. 

c. Kurangnya keterlibatan masyarakat secara luas (hanya remaja saja) dalam 

usaha menjaga kebersihan membuat mereka menjadi nyaman tinggal di 

lingkungan yang kumuh.  

 

1.6.3 Background Research 

Berdasarkan observasi yang  dilakukan oleh perancang permaslaahan 

yang timbul di wiayah Tambak Lorok adalah mengenai kebersihan lingkungan. 

Hal ini terlihat dari tidak tersedianya fasilitas dan kurangnya minat warga 

untuk membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang menggenang di 

sekitar perumahan warga menjadi pemandangan yang biasa ditemukan. Hal ini 

menimbulkan kesan tidak enak untuk dipandang, bau tidak sedap, dan 

kerusakan lingkungan.Perlunya edukasi terhadap masyarakat di Tambak Lorok 
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mengenai pentingnya menjaga lingkungan adalah objek utama dari 

perancangan ini. Ketika berkunjung kesana, pengunjung harus “lumrah” 

dengan tidak menutup hidungnya meskipun harus mencium bau amis baik dari 

sampah maupun dari aktivitas warga yang menjemur ikan asin.  

  

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan 2 metode yaitu 

wawancara menjadi metode primer, dan metode sekunder menggunakan 

observasi, studi pustaka, dan internet.Metode wawancara ini digunakan untuk 

mengenal lebih dalam kebiasaan masyarakat yang ada di Tambak Lorok secara 

mendalam.  Observasi sendiri digunakan untuk mengamati kebiasaan 

masyarakat disana secara luas dan general. Data-data tambahan mengenai 

keadaan psikologis dan cara pendekatan ke masyarakat dilakukan dengan studi 

pustaka dan internet. 

 

1.6.4 Initial Concept 

Permasalahan yang ditemukan yaitu rasa pesimis, kurangnya edukasi, 

dan keterlibatan masyarkat mengenai kebersihan lingkungan di Tambak Lorok. 

Dari permasalahan ini, perancang mengguankan metode-metode yang ada 

untuk mengetahui kebiasaan dan cara untuk mengatasi permasalah yang ada. 

Perancangan visual mengenai pentingnya menjaga lingkungan agar tetap 

kondusif dan jauh dari kata kumuh. Perancangan ini memiliki objektif untuk 

mendukung pergerakan remaja dalam mewujudkan lingkungan yang bersih. 

Selain informatif, perancangan ini membantu masyarakat disini untuk sadar 

akan lingkungannya dan ditanggapi dengan cara yang kreatif. 
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1.7 Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Perancangan 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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1.8 Tinjauan Pustaka 

1.8.1 Jurnal Kajian  Permukiman Kumuh dan Nelayan Tambak Lorok 

Semarang oleh Augi Sekatia Jurusan Teknik Arsitektur Universitas 

Diponegoro Semarang. 

Jurnal ini memuat penelitian mengenai lingkungan kumuh yang 

ada di Tambak Lorok Semarang. Penelitian ini memuat data mengenai 

sejarah dan keadaan demografi di lingkungan tersebut. Jurnal ini juga 

membuat keadaan psikologis masyarakat di Tambak Lorok, seperti 

perilaku masyarakat yang sering terjadi di sana. Data mengenai keadaan 

lingkungan dan fasilitas yang ada di sana. 

Dari jurnal ini dapat melengkapi data observasi perancang tentang 

keadaan yang terjadi di lapangan. Jurnal ini juga melengkapi data 

wawancara perancang tentang gaya hidup masyarakat di Tambak Lorok. 

 

1.8.2 Jurnal Kampung Nelayan Vertikal Tambak Lorok Semarang oleh 

Kumalasari Jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang. 

Jurnal ini memuat tentang perancangan kampung nelayan vertikal 

di Tambak Lorok Semarang. Dari data ini juga diperoleh mengenai 

keadaan lingkungan yang diperkirakan terjadi apabila adanya perubahan 

gaya hidup dan lingkungan. 

Data dari jurnal ini memperkuat hipotesa perancang mengenai 

urgensi dari perubahan lingkungan di linkungan Tambak Lorok memang 

dibutuhkan 

 

1.8.3 Jurnal Penataan Permukiman Nelayan Tambak Lorok Semarang 

Dengan Lingkup Mikro oleh Satriya Wahyu Firmandhani, Bambang 

Setioko, Erni Setyowati. 

Jurnal ini memuat tentang data mata pencaharian yang ada di 

Tambak Lorok. Mata pencaharian disana dibagi menjadi 2 yaitu nelayan 

dan non nelayan (industri).Jurnal ini memuat penataan lingkungan di 

Tambak Lorok menjadi lingkungan dengan usaha industri. 
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Dari jurnal ini perancang mengambil data mengenai mata 

pencaharian dan habit mereka berdasarkan mata pencaharian di sana. 

Keadaan lingkungan yang ideal baik untuk melayan maupun non nelayan. 

 

1.8.4 Artikel "Ini Desain Kampung Bahari Tambaklorok, Menyulap 

Permukiman Kumuh Menjadi Lanskap Kampung Terapung", 

jatengtoday.com, Abdul Mughis, 2018. 

Artikel ini memuat tentang plan Pemerintah Pusat dan Kota 

Semarang mengenai pembangunan Kampung Bahari Semarang. Di artikel 

ini memuat tentang rancangan desain Kampung Bahari, latar belakang 

pembangunan, dan future plan Kampung Bahari.  

Dari artikel ini penulis dapat  mengerti keadaan yang terjadi di 

sana lebih dalam dan concern pemerintah mengenai wasted potential yang 

terjadi di Tambak Lorok Semarang. 

 

1.8.5 Buku “Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah”;  Panudju, Bambang ;  1999. 

Buku ini keseluruhan memuat tentang pembangunan perumahan 

dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Namun perancang 

memfokuskan kepada teori tetang partisipasi, terlebih lagi difokuskan 

kepada partisipasi masyarakat, dan ditajamkan lagi ke masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

Buku ini membantu perancang dalam mengerti teori partisipasi, apa 

yang dimaksud partisipasi dan bagaimana mengembangkan partisipasi 

tersebut kepada masyarakat. Disini perancang terbantu dalam mengerti 

kondisi psikografis dan keinginan masyarakat berpenghasilan rendah dan 

bagaimana mengelola sebuah proyek yang melibatkan masyarakat secara 

langsung. 

 

 

 

 

 


